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Nu dags för Nominering 
för Kaltenbornpriset 2021!

Utdelas till personer som har visat en 
betydande insats inom OMT 
specialistområde. Priset delas ut på 
OMT sektionens kongress. Priset består 
av ett diplom, blomster och ära. Vi 
uppskattar gärna att pristagaren 
medverkar i en närmare presentation i 
vår tidning samt hemsida och facebook.

SYFTE MED PRISET ÄR :
• Hedra Freddy Kaltenborn och hans 

arv inom OMT, nationellt och 
internationellt.

• Förankra sektionens historiska rötter

• Stimulera till klinisk kvalitetsarbete 
både när det gäller kliniskt 
handhavande och utveckling, men 
också dess vetenskapliga förankring. 

Kaltenbornpriset 2021 kommer att delas ut först 2022 pga. Covid-19

ÖVRIGA KURSER  
  
Rörelsekontroll och koordination  

Nacke & Skuldra 4-5 april 2020 - uppskjutet Stockholm  
 (kontakta Joachim Heuer)
  

Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  

Hands-on Msk kurs scanning av barn 21-nov 2020 Stockholm 

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 21-22 oktober 2020 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 1-2 oktober 2020 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  24-25 september 2020 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  3-4 december 2020  Stockholm

Hands-on avancerad MSKUL axel 13-nov 2020 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 17-18 november 2020 Stockholm

Hands-on grundkurs inom MSK injektioner med ultraljud 10-nov 2020 Stockholm

Hands-on avancerad Höft och ljumske 20-nov 2020 Stockholm
  

Ultraljudskurs  

MSKUL Ultraljudskurs fördjupningskurs nedre extremitet  7-8 maj 2020 - uppskjutet  Linköping 

 (kontakta Björn Cratz)
  

Manipulationskurs  

Manipulationskurs (High Velocity Thrust Technics) 23-24 april - 14-15 maj 2020  Stockholm  

 - uppskjutet (kontakta Tomas Lihagen)

EVENEMANG/ KONGRESSER Datum Ort 

(OMT 1-kurser för leg. fysioterapeuter och fysioterapistudenter termin 6)

OBS! På grund av situationen med Covid-19 står vårens kurser som blev uppskjutna kvar.
De uppskjutna kurserna är markerade i kursivt.  
Var du intresserad av att gå en kurs i våras , kontakta då kursansvarig för mer information och aktuella datum! 
   

OMT 1 Nedre 11-13 mars, 16-17 april, 7-8 maj 2020 - uppskjutet Lund (kontakta Eva Hammarlund)

OMT 1 Övre 30 mars-1 april, 4-5 maj, 15-16 juni - uppskjutet Göteborg (kontakta Henrik Olsson)

OMT 1 Övre 20-22 mars, 25-26 april, 16-17 maj 2020 - uppskjutet Umeå (Kontakta Emma Söderström)

OMT 1 Nedre 15-17 maj, 29-30 maj, 12-13 juni 2020 - uppskjutet Haninge (kontakta Joachim Heuer)

OMT 1 Nedre 2-4 sept, 24-25 sept, 22-23 okt 2020 Västerås

OMT 1 Övre/nedre 25-26 jan, 8-9 feb, 22-23 feb, 7-8 mars, 21-22 mars,  Haninge (kontakta Joachim Heuer)

 4-5 april, 25-26 april - uppskjutet

OMT 1 Övre 2-4 okt, 16-17 okt, 13-14 november 2020 Stockholm

OMT 1 Övre 21-23 okt, 19-20 nov, 3-4 dec 2020 Umeå

OMT 1 Nedre 5-7 okt, 9-10 nov, 30 nov-1 dec Göteborg
  

OMT 2 Start 1 sept 2020   Västerås

OMT 2 Start September 2020  Haninge

OMT 2 Start Augusti/September 2020 - uppskjutet,  Lund

 startar våren 2021 (kontakta Johan Tidstrand)
  

OMT 3 Start September 2020  Haninge

Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se! 

NOMINERING: 
Vetenskap om nominering sker via 
annonsering i Manualen, sektionens 
hemsida och via Facebook samt 
fysioterapeuternas hemsida.  
Nominering med motivering kan göras 
av leg. fysioterapeut som är medlem i 
OMT sektionen och skall vara öppen (ej 
anonym). Nomineringen skall ske senast 
15 december året innan och skickas in 
till vald styrelseledamot i enlighet med 
annonsen om nominering. 

BESLUT: 
Beslut fattas av en jury bestående av 
sektionsstyrelsen. Beslut fattas med 
majoritet via sluten omröstning efter 
presentation och diskussion. 



2020 är ett 
annorlunda år och 
som inte blev som 
vi förväntade oss
För oss fysioterapeuter kommer 
nog efterdyningarna av denna pan-
demi också vara något nytt som vi 
står inför.  Jag övertygad om att vi 
kommer hantera det bra och visa 
vilken viktig del av sjukvården vi är. 
För oss i sektionsstyrelsen har de-
lar av vårt arbete varit pausat med-
an vissa delar inte har det. 

IFOMPT har arbetat intensivt med 
deras ”Strategic plan” för att säker-
ställa deras framtida arbetssätt och 
tagit fram ”Strategic pillars”. 

 – Here to serve
 – Dynamic community
 – Quality, Excellence and 

Accessibility
 – Strong and courageous voice 
 – Fit for the future

Som medlemmar har vi nu lämnat 
in respons på detta och samtidigt 
fått ta del av externa fysioterapeu-

ters respons på arbetet, så som 
Gwendolen Jull och Stanley Paris. 
Det är väldigt intressant och kul att 
få läsa många kloka och skilda per-
spektiv på muskeloskeletala fysiote-
rapeuters historia, nutid och tänkta 
framtid.  

I detta finns en diskussion kring 
namnbyte som vi självklart har följt 
och som samtidigt ligger till grund 
för vårt förslag om namnbyte av 
sektionen. Vi har tyvärr fått avslag 
från förbundet gällande namnbytet 
som beslutades på vårt senaste års-
möte. Vi kommer fortsätta arbeta 
med detta. 

I spåren av pandemin har vi insett 
att det är snudd på en omöjlighet 
att arrangera en fysisk kongress 
2021, vilket vi tycker är väldigt trå-
kigt. Vi har därför valt att avbryta 
planeringen av kongressen. Årsmö-
tet kommer troligtvis hållas, likt i 

år, webbaserat. Förhoppningsvis får 
vi till någon spännande föreläsning 
i samband med det. 

Våra OMT-kurser har så smått bör-
jat starta upp igen utifrån riktlinjer 
kring hur dessa ska hållas säkra. 
Vårt kalendarie är inte uppdaterat 
utan är du intresserad av en kurs 
eller har frågor kring en pågående 
kurs så hör av er till kursansvarige. 
Även om det kommer ta ett tag tills 
vi kan leva som vanligt igen (om nu 
”vanligt” är sättet att leva) så är det 
skönt när vissa saker börjar återgå 
till det normala. 

Hoppas hälsan är med er och att ni 
alla får en bra höst.

/ Erik

LEDAREN |  Erik Nexborn
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Ansvarig utgivare 
Lina Wallensten

Redaktör 
Kristian Larsson (kristian@omtsweden.se)

Annonsansvarig 
Kari Huseth (kari@omtsweden.se)

OMT-sektionens styrelse
Ordförande: Erik Nexborn (erik@omtsweden.se)
Kassör: Christina Matson (christina@omtsweden.se)
Sekreterare: Cindy Ejneborn (Cindy@omtsweden.se)
AU IFOMPT/ lärarrådet: Ingela Lundholm (ingela@omtsweden.se)
AU Manualen: Kristian Larsson (kristian@omtsweden.se)
Hemsida/webredaktör: Helen Bäckstedt (helen@omtsweden.se)
AU Externa kurser: Benjamin Zairi (benjamin@omtsweden.se)
Ledamot/ kongressansvarig: Christoffer Akbas (christoffer@omtsweden.se)
Ledamot/ vice ordförande: Kari Huseth (kari@omtsweden.se)
Valberedning: Henrik Olsson (henrik@torslandarehab.se)

Nr Manusstopp  Ut i vecka

4/2020 6/11   v.49

Vill du lämna bidrag till tidningen, kontakta redaktören.  
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i manus.  
För insänt bild- och textmaterial ansvaras ej.

Manualen är en medlemstidning som ges 
ut fyra nummer per år. OMT sektionen ger 
ut Manualen i samarbete med sektionerna 
för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT, 
Ortopedik Kirurgisk rehabilitering/ OK och 
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin/ FYIM. 
Manualen ges ut till samtliga medlemmar i 
dessa sektioner. Sektionerna arbetar och 
forskar kring undersökning, behandling och 
förebyggande av smärtor i leder, muskler och  
nerver i nacke, rygg och extremiteter.

OMT-SEKTIONEN

Intervju om rehabilitering efter Covid-19 med 
specialistfysioterapeuterna Anna Rytter och Maria Nykvist ...................5

OMT-SEKT IONEN •  FY IM-SEKT IONEN •  OK-SEKT IONEN •  MDT-SEKT IONEN

Rehabilitering 
efter Covid-19  

OMT-SEKTIONEN

International Framework 
for Red Flags for Potential 
Serious Spinal Pathologies

OMT-SEKTIONEN
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Framsida foto: 
Andrea Lindström



Intervju om rehabilitering 
efter Covid-19 med 
specialistfysioterapeuterna 
Anna Rytter och Maria 
Nykvist
Vilken rehabilitering behövs för 
personer som har haft Covid-19?
Det beror på hur svårt sjuka patien-
terna varit. Patienter som behövt 
intensivvård är ofta i behov av mul-
tiprofessionell långvarig rehabilite-
ring på rehabiliteringsklinik. De har 
ofta generellt försvagad muskulatur. 
Ju fler intensivvårdsdagar desto 
svagare är de. Svårigheter kan vara 
att lyfta på huvudet, sitta självstän-
digt och lyfta ett glas till munnen. 
Många har svårt med ADL och kan 
behöva gånghjälpmedel till att börja 

med. Andra besvär kan vara ned-
satt syresättning, svag andnings-
muskulatur, rethosta och slem. Det 
är fortfarande oklart om patienter-
na får kvarstående besvär med ned-
satt lungfunktion. Sväljproblematik 
uppstår ofta efter respiratorvård 
och remiss till logoped kan behö-
vas. De flesta har gått ned mycket i 
vikt och behöver hjälp av dietist. 
Det är vanligt att få post traumatisk 
stress syndrom (PTSD) efter lång-
varig intensivvård och patienten 
behöver då hjälp av kurator eller 

psykolog. Många har besvär med 
kognition. Som fysioterapeut hjäl-
per vi patienten med allmän mus-
kelträning, konditionsträning, ba-
lansträning, inandnings-muskelträ-
ning och slemmobilisering.

Patienterna som vi träffat har inte 
legat på intensivvård utan har varit 
sjuka hemma med långvariga be-
svär. De har bland annat nedsatt 
kondition, styrka, balans, andfådd-
het, hosta, nedsatt koncentration 
och ibland minne. Blir lätt uttrött-
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bara och får ibland feber efter an-
strängning. Har ofta hög puls. Flera 
har värk och stelhet kring thorax 
och svårt att dra djupa andetag. 
Andra besvär som förekommer är 
sömnsvårigheter och oro. Det kan 
vara lämpligt att träffa patienterna 
först för ett videomöte vid risk för 
smitta eller nedsatt ork. Då får pa-
tienten övningar att göra hemma. 
Hemövningar innefattar promenader  
och allmän muskelträning. De får 
även andningsövningar vid behov. 

Hur tänker ni kring att bemöta 
patienternas oro kring fysisk akti-
vitet efter Covid-19?
Det är viktigt att i anamnesen iden-
tifiera de patienter som lider av oro, 
ångest, sömnsvårigheter och post-
traumatiskt stressyndrom för att 
kunna hänvisa till kurator eller psy-
kolog. 

Vi upplever att patienterna blir 
mindre oroliga när en ordentlig un-
dersökning görs där mätning av 
blodtryck, hjärtfrekvens och sa-
turation ingår. Deras fysiska förmå-
ga testas med 6 -min gångtest och 
sit to stand test. Då används pul-
soximeter och skattning av and-
fåddhet och bentrötthet på Borgs 
CR 10 skala. Flera patienter har 
varit oroliga för att de ska få tillba-
ka andningssvårigheterna igen eller 
att deras besvär ska bli kroniska. 
Att få hjälp med träning av en fysio-
terapeut under en period kan mins-
ka patientens oro. Målet är att de 
sedan ska kunna klara sin fysiska 
träning självständigt. 

Hur bör man tänka kring belast-
ning vid rehabiliteringen efter 
Covid-19?
Börja försiktigt och öka sedan suc-
cessivt. Utvärdera efter första trä-
ningstillfället. Patienterna kan upp-
leva en extrem trötthet som kan 
komma efter träning. Belastningen 
ska vara individanpassad. Vid kon-
ditionsträning på till exempel cykel 
eller gåband behövs lång uppvärm-
ning (minst 10 minuter) följt av till 
exempel intervallträning. Använd 
pulsoximeter och blodtrycksmätare 
under träning för att mäta satura-
tion, hjärtfrekvens och blodtryck. 
Vid desaturation under 88-90% bör 
patienten vila tills syresättning är 
90-92%. Vid svår dyspné börja med 
styrketräning under en period för 
att träna upp muskelstyrka först 
innan konditionsträningen påbör-
jas. Träna muskelstyrka för de stora 
muskelgrupperna 10-15 repetitio-
ner i 2-3 set gärna enbens-enarms-
träning för att minska belastning på 
hjärta. Patienterna kan behöva 
längre vila mellan seten. Använd 
Borgs CR 10 skala för att skatta 
dyspné och bentrötthet under an-
strängning. Andfåddhet och ben-
trötthet bör inte ligga över 4/10 de 
första 6 veckorna efter tillfrisknan-
det och sedan inte över 6/10. 

Har ni några allmänna eller gene-
rella råd kring fysisk aktivitet för 
individer som drabbats av Covid-19  
eller befinner sig i riskgrupp? 
De som drabbats av Covid -19 ska 
gradvis återgå till sina normala var-
dagsaktiviteter och successivt öka 
sin fysiska funktion med t.ex pro-
menader. Om de har kvarvarande 
fysiska begränsningar ska de kon-
takta fysioterapeut för att få hjälp 
med rehabträning. Gärna använda 
stegräknare för att motivera.

Personer i riskgrupp kan vinna på 
att se över sina levnadsvanor. Sluta 
röka, äta hälsosamt och gå ned i 
vikt om de är överviktiga, minska 
sin alkoholkonsumtion om de har 
riskbruk. Dessutom bör de ha minst 
150 min fysisk aktivitet i veckan på 
måttlig intensitetsnivå eller 75 min 
på hög intensitet som är de allmän-
na råden för fysisk aktivitet. 

Om man har problem med and-
ningen vad kan fysioterapeuten 
göra 
Patienterna kan olika problem med 
sin andning. Vid problem med hos-
ta och slem rekommenderas PEP 
andning och huffing för slemmobili-
sering. Fysisk aktivitet hjälper ock-
så till att lossa slem.

Det kan vara bra att se över deras 
andningsmönster och om de andas 
mycket högcostalt träna diafragma-
andning. Pysandning kan hjälpa till 
att lugna ned andningen. Vid nedsatt 
rörlighet och smärta kring thorax 
rekommenderas rörlighetsövningar. 

Vid svag andningsmuskulatur kan 
IMT-inandningsmuskelträning vara 
av värde. Träningen kan göras med 
hjälp av olika andningstränare där 
man belastar andningsmuskulatu-
ren med ett motstånd på inand-
ningen med till exempel IMT Thres-
hold, PEP/rmt. 

Anna Rytter Specialistkompetens 
i fysioterapi inom respiration. 
Hela Kroppen Fysioterapi och 
Akademiskt Primärvårdscentrum

Maria Nykvist Leg. sjukgymnast, 
Specialist kompetens i fysioterapi 
inom respiration, Feelgood Fysio, 
Grev Turegatan 34, Stockholm
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[ position statement ]

I
dentifying serious pathology as the cause of a person’s musculoskeletal 
presentation is complex. Red flags have historically been used to 
help clinicians identify serious spinal pathology, and the majority 
of guidelines recommend the use of red flags. However, guidelines 

are not consistent about which red flags should be considered when 

examining people seeking care for musculoskeletal disorders. This 

has led to confusion and inconsistency in the management of people

skeletal services can play an important role in early identification of serious pa-thology, ensuring that people achieve the best possible outcome. The prevalence of serious pathology will vary depending on where in the clinical pathway the clini-cian has contact with the person. Spinal surgeons likely see more cases of serious pathology than general practitioners do, and physical therapists probably see a number in between, depending on where they are on their clinical pathway. Thera-pists working at an advanced-practice level are likely to see more serious pa-thology, as the populations they serve are likely to have more complex presen-tations.86 Clinicians must consider the context within which red flags exist, and clinically reason the relevance of the in-formation gathered to determine wheth-er any action is required.

Person-Centered CareWorking with people with possible seri-ous pathology can be challenging, and a collaborative approach is essential. A possible diagnosis of serious pathology can be extremely worrying for people in regard to their families and careers. Peo-ple must be involved in decision making 

	U SYNOPSIS: The International Federation of Ortho-paedic Manipulative Physical Therapists  (IFOMPT) led the development of a framework to help clinicians assess and manage people who may have serious spinal pathology. While rare, serious spinal pathology can have devastating and life-changing or life-limiting consequences, and must be identified early and managed appropri-ately. Red flags (signs and symptoms that might raise suspicion of serious spinal pathology) have 

historically been used by clinicians to identify serious 
spinal pathology. Currently, there is an absence of high-quality evidence for the diagnostic accuracy of 

most red flags. This framework is intended to provide 
a clinical-reasoning pathway to clarify the role of red 
flags.J Orthop Sports Phys Ther 2020;50(7):350-372. Epub 21 May 2020. doi:10.2519/jospt.2020.9971	U KEY WORDS: cauda equina syndrome, clinical 

reasoning, malignancy, spinal fracture, spinal infection

1Sussex MSK Partnership, Brighton, United Kingdom. 2Department of Chiropractic, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, North Ryde, Australia. 3Institute for 

Musculoskeletal Health, School of Public Health, The University of Sydney, Sydney, Australia. 4Western Sussex Hospitals NHS Foundation Trust, Chichester, United Kingdom. 5Bolton 

NHS Foundation Trust, Bolton, United Kingdom. 6Department of Health Professions, Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom. 7American Physical Therapy 

Association, Alexandria, VA. 8Department of Human Movement Sciences, Faculty of Behavioral and Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands. 

9Department of Physical Therapy, College of Public Health and Health Professions, University of Florida, Gainesville, FL. 10Brooks Rehabilitation, Jacksonville, FL. 11Physical Therapy 

Department, Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland. The following organizations provided financial support for the development and dissemination of this framework: 

the Canadian Academy of Manipulative Physiotherapy, Chartered Society of Physiotherapy, International Maitland Teachers Association, Musculoskeletal Association of Chartered 

Physiotherapists, Private Physiotherapy Educational Foundation, and Swiss Association for Orthopaedic Manipulative Physiotherapy. The authors certify that they have no affiliations 

with or financial involvement in any organization or entity with a direct financial interest in the subject matter or materials discussed in the article. Address correspondence to Laura 

Finucane, Sussex MSK Partnership, 177 Preston Road, BN1 6AG Brighton, UK. E-mail: laura.finucane@nhs.net	U	Copyright ©2020 Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy®

LAURA M. FINUCANE, MSc, BSc, FCSP, FMACP1 • ARON DOWNIE, MPhil, BSc, MChiro2,3

CHRISTOPHER MERCER, MSc, Grad Dip Phys, PG Cert (Clin Ed), FCSP, FMACP4 • SUSAN M. GREENHALGH, PhD, MA, Phys FCSP5,6

WILLIAM G. BOISSONNAULT, PT, DPT, DHSc7 • ANNELIES L. POOL-GOUDZWAARD, PT, PhD, MT, MSc Psych8

JASON M. BENECIUK, PT, DPT, PhD, MPH9,10 • RACHEL L. LEECH, MSc, BSc6 • JAMES SELFE, DSc, PhD, MA, Grad Dip Phys, FCSP6,11International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies

when there is suspicion of serious pathol-ogy, and, in some cases, to unnecessary and worrying medical tests or false reas-surance that there is no serious pathology.We aim to provide clinicians with a more standardized and consistent ap-proach to identifying people with po-tential serious spinal pathology. This framework has been developed by re-searchers and clinicians to provide a pragmatic approach for clinicians to screen for serious spinal pathology that 

can masquerade as musculoskeletal spi-nal conditions. The framework has been informed by available evidence and aug-mented by a formal consensus process that included academics and clinicians involved in the management of musculo-skeletal conditions.
This framework aims to support a variety of health professionals, irrespec-tive of experience, who provide care for people with musculoskeletal spinal con-ditions. Clinicians working in musculo-
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The International Federation of 
Orthopaedic Manipulative Physical 
Therapists (IFOMPT) har utarbetat 
och publicerat nya riktlinjer gällande 
användandet av röda flaggor

International Framework for Red Flags for 
Potential Serious Spinal Pathologies
Finucane L, Downie A, Mercer C, Creenhalgh S, 
Boissonnault WG, Pool-Goudzwaard A,  
Beneciuk J, Leech R, Selfe J.

Read and download it for free att JOSPT
https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2020.9971
or at IFOMPT website www.ifompt.org
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Behandlingsbänken 
är som en del av mig

Vid krävande undersökningar och behandlingar är valet av 
behandlingsbänk avgörande för att kunna utföra en be-
handling som både är korrekt och så bekväm som möjligt 
för patienten.

– Ingen annan bänk jag har sett eller arbetat med har haft 
så många funktioner, som är så lättåtkomliga och har sådan 
precision som den här bänken, säger Thorbjörn Granqvist, 
leg. fysioterapeut vid Kliniken Noventus i Helsingborg.

Thorbjörn Granqvist har varit i branschen under 30 år, har 
arbetat med Manutheras nya modell 242 sedan ett år till-
baka och med föregångaren under många år dess-
förinnan.

– Det har hänt massor i utvecklingen. Det 
har tillkommit fler motorer, ett mer stabilt 
underrede och fler lättåtkomliga funktioner. 
 Manuthera 242 är väldigt precis i alla leder 
och motorerna är tysta och jobbar smidigt.

Thorbjörn Granqvist uppskattar framför allt 
Manuthera 242:s unika multitraktions egenskaper 
och mängder av andra funk tioner, som tar fysiotera-
peutens arbete till en helt ny nivå. Behandlingar kan utföras 3-  
 dimensionellt med hjälp av bänkens funktioner; traktion, 
flexion, lateral flexion och rotation, samt även med hjälp av 
gravitationen.

• FÖRBÄTTRAD ERGONOMI FÖR DEN MANUELLA TERAPEUTEN

• OPTIMERADE MOTORISERADE FUNKTIONER FÖR ATT 

MINSKA BELASTNINGAR

• AVANCERADE BEHANDLINGSMÖJLIGHETER MED  

MULTI TRAKTION OCH 3D-FUNKTIONER

• MÅNGA RÖRELSEMÖJLIGHETER FÖR VARJE DEL

• TILLVERKNINGSGARANTI 2 ÅR

• LÄTTMANÖVRERAD BÄNK

www.medema.se

MANUTHERA 242 ÄR DESIGNAD FÖR ATT STÖDJA FYSIOTERAPEUTENS ARBETE PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT:

• POSITIV BEHANDLINGSUPPLEVELSE DÅ BÄNKENS  

INSTÄLLNINGAR ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT  

KUNNA BEHANDLA MJUKT I SMÄRTFRIA POSITIONER

• KULLAGER GER MJUKA RÖRELSER OCH EN LÅNG 

 HÅLLBARHET VID FREKVENT ANVÄNDNING

• LÄTTSKÖTT OCH HÅLLBART YTMATERIAL

– Det avlastar fysiskt att kunna jobba i tre dimensioner. 
 Bänken blir en behandlingsmetod i sig. Den ger möjlig-
het till mängder av positioner, grepp och tekniker jag inte 
skulle kunna genomföra utan den. Alla bänkar understödjer 
 kroppen, men jag har inte hittat någon annan där jag kan 
göra inställningar med samma variation. Numera är bänken 
som en del av mig och jag hittar alla funktioner utan att ens 
titta, säger Thorbjörn Granqvist.

Lojer
Manuthera 242  
är en oslagbar  

manipulations- och  
mobiliserings-

bänk. 


